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Julgamento de Lucas Porto prossegue nesta
quinta-feira, 1º, em SL
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Ojulgamento de Lucas Leite Ribeiro Porto começou
ontem, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no
Calhau, após ser remarcado três vezes, somente
neste ano. A sessão do Júri Popular prosseguirá nesta
quinta-feira , 1º, e está prevista para durar três dias.
Porto é réu preso, acusado de ter violentado
sexualmente e assassinado a então cunhada,
publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa, de 33
anos. O crime ocorreu no dia 13 de novembro de
2016, no Turu.

Antes do julgamento foi realizada uma entrevista à
imprensa, na qual o juiz José Ribamar Goulart Heluy
Júnior, que preside o júri, informou que a sessão
judicial estava prevista para ocorrer por, pelo menos
três dias, em razão do volume do processo da morte
da publicitária. Durante o julgamento serão ouvidos
seis testemunhas arroladas pelo Ministério Público,
oito pela defesa, três testemunhas arroladas pela
defesa e o Ministério Público e seis assistentes
técnicos. Também serão ouvidos o acusado, os
representantes do Ministério Público e os advogados
de defesa.

A diretora do fórum de São Luís, Andréa Furtado,
frisou que a sessão do julgamento está sendo
realizada seguindo as normas sanitárias, para evitar a
proliferação da Covid-19, inclusive, havendo restrição
de pessoas no salão da sessão judicial. A prioridade é
a entrada de testemunhas, jurados, promotores de
Justiça, advogados do réu e assistentes de acusação,
familiares da vítima e do acusado, servidores do
fórum, além do pessoal de apoio.

O promotor de Justiça Marcos Aurélio disse que vai
pedir a pena máxima para Lucas Porto, que é acusado
de estupro e homicídio qualificado por asfixia. O crime
foi cometido mediante recurso que impossibilitou a
defesa da vítima, objetivou ocultar outro crime, tendo a
qualificadora de feminicídio, em concurso material.

Sessão judicial Os advogados de Lucas Porto fizeram
uma série de pedidos ao magistrado, antes do início
da sessão.

Entre eles, que a família e os amigos da vítima
retirassem a camisa com a foto de Mariana Costa, por
entender que poderia influenciar o resultado do júri. O
Ministério Público afirmou que não havia problema
nenhum e nem razão para o não uso da camisa, já

que não interfere de forma alguma no julgamento.

A defesa de Porto também pediu a suspensão da
sessão, alegando que o juiz Ribamar Heluy Júnior
tinha contato com os familiares da vítima, até mesmo
contestaram a presença das filhas adolescentes de
Mariana Costa na sessão do julgamento. O Ministério
Público afirmou que não se opunha a presença das
filhas da vítima no fórum.

Porto estava presente na sessão, mas não usava o
uniforme do Sistema Penitenciário do Maranhão, após
um pedido feito pela família dele, por meio de uma
ação judicial. Ele foi ouvido no plenário, pelo
magistrado, que deu autorização para que o advogado
Aldenor Rebouças fizesse parte da sua defesa.
Inicialmente, Aldenor Rebouças não estava apontando
como representante no processo.

Após finalizar as solicitações, o juiz realizou o sorteio
dos jurados para compor o Conselho de Sentença do
júri popular. Eles deverão ficar incomunicáveis durante
a sessão e não devem demonstrar opiniões explícitas
em relação ao processo da morte da publicitária.

Testemunhas Somente no começo da tarde as
testemunhas começaram a ser ouvidas no julgamento.
Um dos primeiros a depor foi o médico psiquiatra do
Hospital Nina Rodrigues, Hamilton Raposo. Ele
realizou os exames para os laudos de sanidade mental
em Lucas Porto. Por se tratar de uma parte do
processo que ocorre em segredo de justiça, o juiz
solicitou que o público se retirasse da sala.

O depoimento do médico durou mais de duas horas.

Também no decorrer da tarde de ontem foi ouvida
uma segunda testemunha, o médico legista José
Wanderley. Ele estava apto a responder perguntas
feitas pelo magistrado, representantes do Ministério
Público e advogados de defesa de Porto.

Uma das perguntas ao médico foi feita pelo promotor
de Justiça Marco Aurélio, sobre o laudo do corpo de
delito feito na vítima, que havia sido questionado pela
defesa de Porto. José Wanderley confirmou a autoria
do laudo, feito no mês de novembro de 2016. Também
foi ouvido ontem o médico João Batista Silva Júnior,
que atendeu a vítima no dia do crime.
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Manifestação Os amigos e os familiares de Mariana
Costa realizaram uma manifestação na frente do fórum
antes do início da sessão de julgamento.

Todos os participantes estavam vestindo camisa
branca, pediam que a justiça fosse feita e colocaram
várias cruzes na escadaria do fórum. Em cada cruz
havia um nome de uma pessoa que foi vítima de
feminicídio no Maranhão. Foi feita uma oração, por
uma pastoral, e os participantes pediram justiça.

A irmã da vítima, Carol Costa, disse que a expectativa
era grande e acreditava no Poder Judiciário.

"A minha família e toda a sociedade estavam
esperando por esse julgamento e pedimos por justiça",
afirmou Carol Costa. Ela também declarou que a sua
família não tem sentimento de vingança, mas estava
lutando por justiça. "A minha irmã foi agredida
fisicamente, brutalmente, e assassinada.

Lucas Porto é um réu confesso e deve ser penalizado
pelos crimes que cometeu. O projeto Somos Todos
Marianas não vai terminar e apenas estamos fechando
um ciclo", frisou Carol Costa.

Processo O crime ocorreu no dia 13 de novembro de
2016 e a denúncia, formulada pelo Ministério
Público, foi recebida pela Justiça no mês de
dezembro do mesmo ano. Audiência de instrução
ocorreu no dia 16 de março de 2017 para o
depoimento das testemunhas, tendo continuidade em
18 de maio de 2017, para o interrogatório do réu.

Na audiência, o juiz Ribamar Goulart Júnior instaurou
incidente de insanidade mental arguido pela defesa do
acusado e Porto foi submetido a exame de sanidade
mental, no Hospital Nina Rodrigues, localizado no
Monte Castelo. No dia 25 de outubro de 2018 houve
mais uma audiência de instrução, no fórum do Calhau,
para ouvir outras testemunhas, inclusive o médico
João Batista Silva Júnior, que atendeu a vítima no dia
do crime.
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Caso Mariana Costa é julgado em São Luís
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Iniciou ontem, dia 30 de junho, em São Luís, o
julgamento do empresário Lucas Leite Ribeiro Porto,
suspeito do assassinato da cunhada, Mariana
Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, no dia no
dia 13 de novembro de 2016, dentro do apartamento
em que a vítima morava, na Avenida São Luís Rei de
França, no bairro Turu, em São Luís. O júri popular
iniciou na manhã de ontem, no Fórum Desembargador
Sarney Costa, no Calhau.

Cronologia dos fatos Mariana Costa, filha do ex-
deputado estadual Sarney Neto e sobrinha-neta do ex-
presidente da República, José Sarney, foi violentada
sexualmente e assassinada por asfixia. O crime teria
sido motivado por uma paixão incontida por parte do
acusado, que na época, era casado com a irmã da
vítima. Após o corpo de Mariana Costa passar por
perícia, o laudo do Instituto Médico Legal (IML)
confirmou que a vítima foi morta por asfixia, sendo
estrangulada e sufocada com a ajuda de um
travesseiro.

Em 14 de novembro de 2016, a polícia viu em imagens
de câmeras de segurança do prédio onde Mariana
Costa morava que Lucas Porto esteve por duas vezes
no condomínio no dia em que a vítima foi morta. O
empresário teve uma prisão preventiva decretada,
sendo apontado como principal suspeito do crime.

Lucas Porto foi ouvido pela Superintendência de
Homicídios e Proteção a Pessoa (SHPP) e em
seguida, encaminhado para o Centro de Triagem do
Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís.
No mesmo dia, o corpo de Mariana Costa foi sepultado
no cemitério Parque da Saudade, no bairro Vinhais, na
capital maranhense.

Em 16 de novembro de 2016, Lucas Porto confessou
que havia matado Mariana Costa, em depoimento à
Polícia Civil. De acordo com ele, a motivação do crime
seria uma atração que ele tinha pela vítima. Em
coletiva de imprensa, a Polícia Civil afirmou que os
exames realizados na vítima confirmam que ela havia
sido violada sexualmente antes de ser morta.

A polícia seguiu fazendo as investigações, ouvindo
familiares e vizinhos de Mariana Costa. Ainda segundo
a polícia, na época, Lucas Porto teria tentado destruir
provas que o ligassem a cena do crime, como ligações
do celular e as roupas usadas no dia.

Já em 17 de novembro de 2016. as roupas que Lucas
Porto usou no dia do homicídio de Mariana foram

entregues à polícia pelos familiares dele.

Em 1° de dezembro de 2016, a 4a Vara do Tribunal
do Júri de São Luís recebeu a denúncia feita pelo
Ministério Público do Maranhão (MP-MA) contra
Lucas Porto, pelos crimes de estupro e homicídio
qualificado.

Em 16 de março de 2017, foi feita a primeira audiência
do caso no Fórum Desembargador Sarney Costa, em
São Luís. A defesa de Lucas Porto alegou que ele
sofria de problemas mentais. A foi hipótese descartada
pela irmã de Mariana e ex-esposa do suspeito.

Em 31 de março de 2017, a Justiça negou o pedido de
habeas-corpus da defesa de Lucas Porto, que estava
preso desde novembro de 2016, em São Luís. A
defesa alegava que o acusado sofria de problemas
mentais.

Em 19 de maio de 2017, foi realizada em segunda
audiência de caso. O processo chegou a ser suspenso
para que uma perícia médica de avaliação mental de
Lucas Porto fosse realizada.

Entre os dias 18 de agosto a 5 de outubro de 2017,
Lucas Porto passou por histórias médicas de sanidade
mental no Hospital Nina Rodrigues, em São Luís, a um
pedido da defesa do acusado.

Em 22 de dezembro de 2017, a Justiça negou um
pedido de prisão domiciliar de Lucas Porto feito pela
defesa.

Em 16 de maio de 2018, o laudo de insanidade mental
feito em Lucas Porto comprovou que ele foi
"completamente responsável pelos atos que praticou".

Já em 25 de outubro de 2018, o juiz da 4a Vara do
Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Jr.,
decidiu que Lucas Porto seria levado a um júri popular.

Em 13 de novembro de 2018, um dado da morte de
Mariana Costa virou o símbolo de luta contra a
violência com a criação do Dia Estadual de Combate
ao Feminicídio no Maranhão. Um projeto foi criado
para ajudar as famílias de mulheres que foram mortas
ou que receberam uma violência.

Em 24 de novembro de 2020, o juiz José Ribamar
Goulart Heluy aceitou um pedido da defesa e decretou
segredo de justiça no caso. Segundo o juiz, os
documentos de outro processo, sobre o incidente de
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insanidade menta l  de Lucas Por to,  contém
informações pessoais dos familiares do acusado.

Em 15 de dezembro de 2020, o julgamento de Lucas
Porto foi marcado para o dia 24 de fevereiro de 2021.

Já em 22 de fevereiro de 2021, a Justiça adiou a
realização do julgamento do caso, pois a defesa de
Lucas Porto havia pedido à justiça a realização de
uma perícia, que não seria concluída a tempo, o
julgamento precisou ser adiado. A nova data foi
marcada para hoje, 24 de maio de 2021.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.408.orig.pdf
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Prefeito de Passagem Franca-MA é acionado
por irregularidades em licitações
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O prefeito Marlon Saba de Torres foi acionado pelo
MP (Foto: Reprodução)

Foi ajuizada, no último dia 23, Ação Civil Pública por
ato de improbidade administrativa  contra o
Município de Passagem Franca (distante 523 km de
São Luís ), o prefeito Marlon Saba de Torres, além de
servidores públ icos e empresários, devido a
irregularidades em processos licitatórios , realizados
em 2019, para a contratação de empresa fornecedora
de combustíveis (gasolina, óleo diesel comum/S10).

Estão sendo acionados também o Posto Guimarães e
suas proprietárias Rosangela Maria Cardoso
Guimarães e Camila Cardoso Guimarães; o
empresário Raimundo José Farias e a pessoa jurídica
que leva o seu nome; o pregoeiro Ronny Santos Lima;
e o presidente da Comissão Permanente de Licitação,
Rualyson da Silva Barbalho.

Os pregões presenciais 03 e 05/2019 que motivaram a
ação tiveram valor estimado, respectivamente, de R$
696.540,00 e R$ 717.504,00. A Ação Civil foi assinada
pelo promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

De acordo com a análise da Assessoria Técnica do
Ministério Público do Maranhão ,  entre as
irregularidades encontradas nas licitações, destacam-
se, especialmente, que o Município de Passagem
Franca não justificou os critérios utilizados para a
mensuração dos litros de combustível que seriam
necessários adquirir, a existência de cláusulas
restritivas no edital para participação das empresas,
ausência de ampla publ ic idade do certame,
i r regular idade na pesquisa de preços.

Além disso, não consta no processo comprovante de
publicação do aviso do edital na internet e não foi
des ignado representante  da  admin is t ração
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato celebrado.

Para o Ministério Público, as irregularidades indicam
direcionamento da licitação, a fim de beneficiar as
vencedoras dos certames - Posto Guimarães Ltda e
Raimundo José Farias - EPP, com nítida afronta aos
princípios que regem a Administração Pública.

Durante o procedimento investigatório, o Ministério
Público solicitou que as empresas vencedoras do

certame apresentassem notas fiscais, bem como a
relação dos veículos e o controle de abastecimento.
"No entanto, ficou evidenciado que as empresas não
tinham os dados de abastecimento, recibos, o que
demonstra que a administração municipal não se
preocupou em fiscalizar o cumprimento dos contratos,
tampouco em comprovar a efetiva utilização do serviço
de abastecimento", conclui o promotor de justiça.

"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de l icitação direcionada, com diversas
irregularidades, cláusulas restritivas e inexpressiva
publicidade, motivos que impossibilitaram um maior
conhecimento do certame por pretensos interessados
e, consequentemente, uma possível maior disputa e
uma melhor proposta de contrato para a Administração
Pública", acrescenta Gustavo Pereira Silva.

PEDIDOS

Diante das irregularidades cometidas pelos agentes
públicos e empresários e o Ministério Público
requereu na Justiça a aplicação de penalidades
previstas na Lei nº 8.429/92, entre as quais
ressarcimento integral do dano, consistente do valor
firmado no contrato com as empresas; perda da
função pública, caso estejam exercendo alguma ao
tempo da sentença; suspensão dos direitos políticos
de cinco a oito anos; pagamento de multa civil de até
duas vezes o valor do contrato; proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou
incent ivos f isca is  ou cred i t íc ios ,  d i re ta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

Quanto às pessoas jurídicas envolvidas foi solicitado,
ainda, que sejam aplicadas, entre outras, as penas de:
perda dos bens, direitos ou valores recebidos em
decorrência do contrato firmado com o Poder
Municipal; proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicas e de instituições financeiras
públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo
mínimo de um e máximo de cinco anos.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/01/prefeito-

de-passagem-franca-ma-e-acionado-por-irregularidades-

em-licitacoes/
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Em caso de condenação, Lucas Porto pode
pegar pena máxima de 42 anos de prisão,

afirma promotor
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Teve início nessa quarta-feira (30), o julgamento do
empresário Lucas Leite Porto , denunciado pelo
homicídio da publicitária Mariana Menezes de Araújo
Costa Pinto , de 33 anos, crime ocorrido no dia 13 de
novembro de 2016. Desde então o réu está preso na
UPR - São Luís IV, do Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, em São Luís. A sessão acontece no 4º
Tribunal  do Júri  de São Luís ,  no Fórum
Desembargador Sarney Costa, bairro do Calhau, na
capital maranhense, e teve início por volta das 10h45.

Familiares e amigos de Mariana realizaram uma
manifestação para pedir justiça pela morte da
publicitária (Foto: Divulgação)

Logo cedo,  por  vo l ta  de 7h30,  houve uma
manifestação organizada pela família da vítima, em
frente ao Fórum; e, entrevista coletiva concedida à
imprensa pelo titular da 4ª Vara, o juiz José Ribamar
Goulart Heluy Júnior; pela diretora do Fórum, Andréa
Lago; e pelo promotor de Justiça Marco Aurélio
Ramos Fonseca, que atua na acusação.

Entre 7h30 e 8h, familiares e amigos de Mariana Costa
realizaram um ato público nas escadarias do Fórum.
Nele, cruzes com nomes de outras mulheres
assassinadas foram estendidas nos degraus da
escada. Houve o clamor por justiça, além de orações.

Durante a manifestação, Carolina Costa, irmã de
Mariana, falou para a imprensa sobre as expectativas
no resultado do julgamento de Lucas Porto. "A
expectativa é que hoje (ontem), de fato, o júri
aconteça. O juiz Heluy nomeou uma banca da
Defensoria Pública para caso houvesse a situação de
abandono do plenário, ela atuar na defesa do réu,
fazendo com que não exista nada que possa impedir o
início da sessão nesta data", informou Carol Costa, em
alusão ao adiamento do julgamento, no dia 24 de maio
de 2021, pois apenas um dos setes advogados e
Lucas Porto tinha comparecido ao Fórum, e este
abandonou o plenário.

Mariana foi estrupada e morta no dia 13 de novembro
de 2016 (Foto: Reprodução)

Carol Costa também falou sobre a conclusão do

julgamento, que deve ocorrer ainda nesta semana.
"Foi uma espera muito longa de quatro anos e sete
meses, para que este momento chegasse. Eu acredito
que finalmente a sentença será decretada. Não
podemos mais como sociedade permitir que mulheres
continuem morrendo. A luta da nossa família até aqui
é pelo amor que temos por Mariana", destacou.

Em uma sala reservada, o juiz titular da 4ª Vara do
Tribunal do Júri, José Ribamar; a diretora do Fórum,
Andréa Lago; e o promotor de Justiça Marco Aurélio,
responderam questionamentos feitos por jornalistas.

Andréa Lago citou os cuidados na prevenção do
contágio pelo novo coronavírus. "Estamos no controle
de acesso ao auditório Madalena Serejo, local do
julgamento. A prioridade à entrada ao auditório é para
testemunhas processuais, jurados, promotores de
Justiça, advogados do réu e assistentes de acusação,
além de familiares da vítima e do acusado, servidores
da unidade judiciária, além do processo de apoio",
destacou Lago, ao afirmar que o Madalena Serejo
passou por sanitização.

As cadeiras dos jurados estão afastadas para manter
o distanciamento mínimo de 1,5 metro; foram feitas
marcações nas poltronas destinadas ao público para
garantir o afastamento social; e disponibilizado álcool
em gel 70º para uso de todos os presentes. O uso
permanente de máscaras é obrigatório para todos.

SEM NOVO PEDIDO DE ADIAMENTO DO JÚRI

O juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior garantiu que
não houve novo pedido de adiamento do júri, desde o
cancelamento do julgamento no mês passado, até o
início da manhã de ontem. O juiz também informou
sobre a logística nos dias de julgamento.

"Com toda certeza, o júri não será concluído hoje
(ontem). Os jurados permanecerão reclusos até que o
julgamento seja finalizado", destacou Heluy.

LUCAS PORTO PODERÁ SER SENTENCIADO COM
PENAS MÁXIMAS

Durante entrevista coletiva, o promotor de Justiça
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Marco Aurélio declarou que o réu poderá ter
condenação máxima. As qualificações do assassinato
de Mariana são: feminicídio, asfixia, impossibilidade de
defesa e ocultação de provas.

Sobre as penas, homicídio qualificado tem 12 a 30
anos de cárcere, e, por estupro de 6 a 12 anos. A
soma das penas máximas seria de 42 anos de
reclusão para Lucas Porto.

Lucas Porto é julgado pela morte da publicitária
Mariana Costa (Foto: Gilson Ferreira)

MULTA DE 100 SALÁRIOS MÍNIMOS

No dia 24 do mês passado, na defesa de Lucas Porto
h a v i a m  s e t e  a d v o g a d o s .  S e i s  d e l e s  n ã o
compareceram ao Fórum Sarney Costa,  se
apresentando ao júri apenas o advogado Ricardo
Ponzetto, que, no início da tarde, quando o juiz faria o
sorteio dos jurados, abandonou o plenário.

Devido a isso, de acordo com o Fórum Sarney Costa,
Heluy comunicou na época à Ordem dos Advogados
do Brasil, seccional Maranhão, OABMA, e OAB-SP,
que o advogado Ricardo Ponzetto abandonou a
defesa, e também teria aplicado multa no valor de 100
salários mínimos para ressarcimento ao erário.

Ontem, o juiz Heluy informou que a multa foi aplicada
e está mantida. "Os advogados de defesa do réu
pediram a recuperação, mas foi negada, e eu não sei
se eles entraram com alguma medida no Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJ-MA)", destacou Heluy.

O juiz disse também que a defesa de Lucas Porto
continua com os mesmos advogados do período de
maio deste ano, quando o julgamento ocorreria. Os
advogados de defesa do réu são: Vanessa Lindoso
Pacheco, Valdênia Soares, Caio Fernando Mattos de
Souza, Carlos Armando Alves Serejo, Ricardo
Ponzetto, Felipe Santos de Souza e Arthur Henrique
Dutra de Lima e Almeida.

A acusação está com os promotores de Justiça Marco
Aurélio Ramos Fonseca e André Charles Alcântara.
Já os advogados assistentes de acusação são: João
Batista Ericeira, João Batista Ericeira Filho, José Berilo
de Freitas Leite Filho, Marconi Torres Ferreira, Raissa
Campagnard de Oliveira, Mateus de Sousa Lopes,
Patrícia Pestana Moura, Mauro Henrique Ferreira
Gonçalves Silva e Gustavo Adriano Sarney.

Até o fim do julgamento, devem ser ouvidas dez
testemunhas arroladas pela acusação e dez pela
defesa, além de seis assistentes técnicos de perícia
contratados pela defesa. Três oficiais de justiça
trabalham durante a sessão.

JÚRI FOI INICIADO COM MANIFESTAÇÃO DA
DEFESA

Logo após a sessão começar, o advogado Aldenor
Rebouças fez alguns pedidos, que foram analisados
pelo juiz, e indeferidos pelo magistrado. Heluy ainda
ouviu o parecer dos promotores de Justiça, em relação
aos pedidos de Aldenor Rebouças.

O juiz informou também que o advogado não está
habilitado neste processo na 4° Vara do Júri. Porém, o
acusado Lucas Porto foi ouvido no plenário pelo juiz e
deu outorga para que o advogado Aldenor Rebouças
seja um dos advogados a representa-lo neste júri.
Alguns pedidos que o advogado se referiu, aguardam
deliberações do TJ-MA (em grau de recurso), outros já
foram decididos pelo juiz anteriormente.

Durante a sua fala, Aldenor Rebouças citou que a
multa de 100 salários mínimos é arbitrária. Aldenor
chegou a mencionar também que o juiz seria suspeito
de conduzir o júri, mas Heluy afirmou que não tem
parentesco e nem vínculo de amizade com qualquer
dos familiares do acusado e da vítima, nem com a
vítima ou o acusado, sendo, portanto, apto a conduzir
com imparcialidade o julgamento.

No final da manhã de ontem, o juiz sorteou os jurados
que vão compor o Conselho de Sentença. As
testemunhas foram recolhidas para a sala de
testemunhas. Por volta de 12h50, o juiz suspendeu a
sessão para o almoço, por 30 minutos, e a retomaria
por volta das 13h36.

SESSÃO DO JÚRI TERÁ 23 TESTEMUNHAS

Durante o julgamento do empresário Lucas Porto, um
total de 23 testemunhas estão previstas para serem
ouvidas. Seis foram arroladas pelo Ministério
Público, oito pela defesa, três arroladas tanto pela
defesa quanto pelo MP. As sessões contarão ainda
com a presença de seis assistentes técnicos e sete
jurados, formados por servidores públicos de várias
áreas.

No período da tarde, antes de ser iniciado o
depoimento das testemunhas, um dos advogados de
defesa de Lucas Porto, Arildo de Paula, solicitou ao
juiz que a família e amigos da vítima retirassem as
camisas com a foto de Mariana Costa e evitassem
qualquer tipo de manifesto em relação ao caso, por
entender que poderia ter alguma influência sobre os
jurados.

Diante do exposto, o Ministério Público alegou não
haver problema em relação à utilização das camisas,
já que isso não poderia interferir em nada no
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julgamento. O juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior
não aceitou a manifestação da defesa do empresário e
deu prosseguimento ao júri.

Na tarde de ontem, foram ouvidas somente três
testemunhas, duas de acusação e uma de defesa. A
primeira testemunha a depor, arrolada pelo Ministério
Público, foi o médico psiquiatra perito Hamilton
Raposo de Miranda Filho, do Núcleo de Psiquiatria
Forense do Hospital Nina Rodrigues, que realizou os
laudos do exame de sanidade mental em Lucas Porto.

O depoimento da primeira testemunha foi a portas
fechadas, por se tratar de uma parte do processo que
está em segredo de Justiça. A segunda testemunha a
ser ouvida foi um médico legista. Já a terceira e última
foi o médico cardiologista que atendeu a vítima num
hospital particular de São Luís, no dia do crime, para
onde Mariana foi levada após ser socorrida. O
depoimento do cardiologista entrou pela noite.

Relembre o caso

Filha do ex-deputado Sarney Neto, Mariana Costa era
sobrinha-neta do ex-presidente da República José
Sarney, e foi encontrada morta no apartamento onde
morava, no bairro Turu, em São Luís. As investigações
da Polícia Civil apontaram que ela foi estuprada e
morta por asfixia.

Lucas Porto foi preso e confessou o crime que teria
sido motivado por uma atração que ele sentia por
Mariana. O acusado segue preso no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde responde pelos
crimes de estupro, homicídio e feminicídio.

Após a morte da publicitária, a família de Mariana
Costa criou o projeto "Somos Todos Mariana", que
ajuda no combate ao feminicídio no Maranhão. A
iniciativa leva, para bairros e escolas, palestras que
alertam sobre a importância da mobilização contra
casos de violência contra mulheres.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/01/em-caso-

de-condenacao-lucas-porto-pode-pegar-pena-maxima-

de-42-anos-de-prisao-afirma-promotor/
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O prefeito do município de Passagem Franca, Marlon
Saba de Torres, além de servidores públicos e
empresários, foram acionados na Justiça devido a
irregularidades em processos licitatórios, realizados
em 2019, para a contratação de empresa fornecedora
de combustíveis (gasolina, óleo diesel comum/S10).

Estão sendo acionados também o Posto Guimarães e
suas proprietárias Rosangela Maria Cardoso
Guimarães e Camila Cardoso Guimarães; o
empresário Raimundo José Farias e a pessoa jurídica
que leva o seu nome; o pregoeiro Ronny Santos Lima;
e o presidente da Comissão Permanente de Licitação,
Rualyson da Silva Barbalho.

Os pregões presenciais 03 e 05/2019 que motivaram a
ação tiveram valor estimado, respectivamente, de R$
696.540,00 e R$ 717.504,00. A Ação Civil foi assinada
pelo promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

De acordo com a análise da Assessoria Técnica do
Ministério Público do Maranhão ,  entre as
irregularidades encontradas nas licitações, destacam-
se, especialmente, que o Município de Passagem
Franca não justificou os critérios utilizados para a
mensuração dos litros de combustível que seriam
necessários adquirir, a existência de cláusulas
restritivas no edital para participação das empresas,
ausência de ampla publ ic idade do certame,
i r regular idade na pesquisa de preços.

Além disso, não consta no processo comprovante de
publicação do aviso do edital na internet e não foi
des ignado representante  da  admin is t ração
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato celebrado.

Para o Ministério Público, as irregularidades indicam
direcionamento da licitação, a fim de beneficiar as
vencedoras dos certames - Posto Guimarães Ltda. e

Raimundo José Farias - EPP, com nítida afronta aos
princípios que regem a Administração Pública.

Durante o procedimento investigatório, o MP solicitou
que  as  empresas  vencedoras  do  ce r tame
apresentassem notas fiscais, bem como a relação dos
veículos e o controle de abastecimento. " No entanto,
ficou evidenciado que as empresas não tinham os
dados de abastecimento, recibos, o que demonstra
que a administração municipal não se preocupou em
fiscalizar o cumprimento dos contratos, tampouco em
comprovar a efetiva uti l ização do serviço de
abastecimento", conclui o promotor de Justiça
Gustavo Pereira Silva.

Diante das irregularidades o Ministério Público
requereu na Justiça o ressarcimento integral do dano,
consistente do valor firmado no contrato com as
empresas; perda da função pública, caso estejam
exercendo alguma ao tempo da sentença; suspensão
dos direitos políticos de cinco a oito anos; pagamento
de multa civil de até duas vezes o valor do contrato;
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

Quanto às pessoas jurídicas envolvidas foi solicitado,
ainda, que sejam aplicadas, entre outras, as penas de:
perda dos bens, direitos ou valores recebidos em
decorrência do contrato firmado com o Poder
Municipal; proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicas e de instituições financeiras
públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo
mínimo de um e máximo de cinco anos.

Fonte: Minard

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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Acusado de homicídio vai a júri popular em
Santo Antônio dos Lopes
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Eduardo Ericeira

O Poder Judiciário em Santo Antônio dos Lopes
realiza na próxima sexta-feira, 2 de julho, uma sessão
do Tribunal do Júri. A sessão terá como réu Júlio
César da Silva Lima, acusado de crime de homicídio
que teve como vítima o homem conhecido como
'Toinho'. O júri será presidido pela juíza Talita de
Castro Barreto, titular de Santo Antônio dos Lopes.

Narra o inquérito policial que o crime ocorreu em 27 de
outubro de 2019, no Povoado Taboca, localidade rural
de Governador Archer, termo judiciário da comarca.
Segue relatando que Júlio César estava em uma casa
de uma pessoa conhecida como 'Cabeluda' ,
juntamente com a dona da casa, uma prima do
acusado e a vítima 'Toinho'. Após certo tempo, o
acusado, que estava ingerindo bebida alcoólica, teria
iniciado uma discussão com a vítima.

Ato contínuo, Júlio César teria pego um pedaço de
madeira e atingido 'Toinho' algumas vezes, inclusive
na cabeça. Após o acontecido, Júlio evadiu-se do local
e a vítima foi levada ao Hospital Regional de
Presidente Dutra, vindo a falecer dias depois. Por
causa da morte de 'Toinho', houve um aditamento,
acrescentar ou suplementar novos dados aos que já
haviam sido acordado inicialmente, na denúncia.

O acusado, que antes responderia por tentativa de
homicídio, será julgado por homicídio qualificado
consumado. Além da magistrada presidente da
sessão, atuarão no julgamento o promotor de Justiça
Xilon de Souza Júnior, na acusação, e o advogado
Felintro de Albuquerque Neto, na defesa de Júlio
César. O réu encontra-se preso. A sessão será
realizada no Fórum Desembargador José Delfino
Sipaúba, em Santo Antônio dos Lopes.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/07/acusad
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Prefeito de Passagem Franca-MA é acionado
por irregularidades em licitações
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O prefeito Marlon Saba de Torres foi acionado pelo
MP (Foto: Reprodução)

Foi ajuizada, no último dia 23, Ação Civil Pública por
ato de improbidade administrativa  contra o
Município de Passagem Franca (distante 523 km de
São Luís ), o prefeito Marlon Saba de Torres, além de
servidores públ icos e empresários, devido a
irregularidades em processos licitatórios , realizados
em 2019, para a contratação de empresa fornecedora
de combustíveis (gasolina, óleo diesel comum/S10).

Estão sendo acionados também o Posto Guimarães e
suas proprietárias Rosangela Maria Cardoso
Guimarães e Camila Cardoso Guimarães; o
empresário Raimundo José Farias e a pessoa jurídica
que leva o seu nome; o pregoeiro Ronny Santos Lima;
e o presidente da Comissão Permanente de Licitação,
Rualyson da Silva Barbalho.

Os pregões presenciais 03 e 05/2019 que motivaram a
ação tiveram valor estimado, respectivamente, de R$
696.540,00 e R$ 717.504,00. A Ação Civil foi assinada
pelo promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

De acordo com a análise da Assessoria Técnica do
Ministério Público do Maranhão ,  entre as
irregularidades encontradas nas licitações, destacam-
se, especialmente, que o Município de Passagem
Franca não justificou os critérios utilizados para a
mensuração dos litros de combustível que seriam
necessários adquirir, a existência de cláusulas
restritivas no edital para participação das empresas,
ausência de ampla publ ic idade do certame,
i r regular idade na pesquisa de preços.

Além disso, não consta no processo comprovante de
publicação do aviso do edital na internet e não foi
des ignado representante  da  admin is t ração
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato celebrado.

Para o Ministério Público, as irregularidades indicam
direcionamento da licitação, a fim de beneficiar as
vencedoras dos certames - Posto Guimarães Ltda e
Raimundo José Farias - EPP, com nítida afronta aos
princípios que regem a Administração Pública.

Durante o procedimento investigatório, o Ministério
Público solicitou que as empresas vencedoras do

certame apresentassem notas fiscais, bem como a
relação dos veículos e o controle de abastecimento.
"No entanto, ficou evidenciado que as empresas não
tinham os dados de abastecimento, recibos, o que
demonstra que a administração municipal não se
preocupou em fiscalizar o cumprimento dos contratos,
tampouco em comprovar a efetiva utilização do serviço
de abastecimento", conclui o promotor de justiça.

"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de l icitação direcionada, com diversas
irregularidades, cláusulas restritivas e inexpressiva
publicidade, motivos que impossibilitaram um maior
conhecimento do certame por pretensos interessados
e, consequentemente, uma possível maior disputa e
uma melhor proposta de contrato para a Administração
Pública", acrescenta Gustavo Pereira Silva.

PEDIDOS

Diante das irregularidades cometidas pelos agentes
públicos e empresários e o Ministério Público
requereu na Justiça a aplicação de penalidades
previstas na Lei nº 8.429/92, entre as quais
ressarcimento integral do dano, consistente do valor
firmado no contrato com as empresas; perda da
função pública, caso estejam exercendo alguma ao
tempo da sentença; suspensão dos direitos políticos
de cinco a oito anos; pagamento de multa civil de até
duas vezes o valor do contrato; proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou
incent ivos f isca is  ou cred i t íc ios ,  d i re ta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

Quanto às pessoas jurídicas envolvidas foi solicitado,
ainda, que sejam aplicadas, entre outras, as penas de:
perda dos bens, direitos ou valores recebidos em
decorrência do contrato firmado com o Poder
Municipal; proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicas e de instituições financeiras
públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo
mínimo de um e máximo de cinco anos.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/01/prefeito-
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EM SANTA FILOMENA DO
MARANHÃO, ATUAL GESTOR PAGA

SERVIDORES ATRASADOS DA
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O prefeito de Santa Filomena do Maranhão, Salomão
Barbosa, no último dia 25 de junho de 2021, realizou o
pagamento da última parcela do acordo com o
sindicato dos servidores municipais. Segundo o
prefeito Salomão Barbosa, a prioridade de sua gestão
é cuidar do Povo, garantiu que o salários dos
servidores será creditado na conta dentro do mês
trabalhado. O debito deixado pelo ex prefeito Idan
Torres, é do conhecimento de todos em Santa
Filomena, o ex prefeito Idan Torres, deixou de realizar
o pagamento do décimo terceiro, férias e salário
de2020 de todos servidores. O rombo deixado pelo ex
gestor se aproxima de UM MILHÃO DE REAIS. Em
conversa com o jurídico do município, fomos
informados que já está em tramitação alguns
processos de improbidade administrativa contra o
ex gestor e alguns secretários.

CONSEQUENCIAS DO ATRASO DEIXADO POR
IDAN TORRES.

A servidora da Zona Rural dona Maria José disse que
o ex-prefeito humilhava os servidores. " O que Idan fez
conosco foi humilhante, passamos o natal sem
dinheiro para comprar nosso alimento, quem dirá uma
ceia digna". O senhor Mariano, comerciante do
município disse que até o comércio foi prejudicado. "
Aqui com o atraso deixado por Idan Torres o comércio
acabou todo o movimento ". As consequências
também são visíveis na educação, segundo o
secretário Agenor Bilio, a administração anterior
deixará consequências negativas em todos os setores
da educação. Ele destacou que os valores destinados
ao pagamento dos salários deixados pela gestão
anterior, seria utilizado para reformas de escolas e
recuperação do transporte escolar totalmente
sucateado pe la  ges tão  passada.  F ina l i zou
agradecendo o esforço do Prefeito e Secretário de
Finanças Dr Isanio. Sobre a situação financeira do
município, o secretário de finanças Dr. Isanio, informou

que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo
município são consequências dos últimos atos do ex
gestor Idan Torres, que segundo os extratos dos
últimos 5 (cinco) dias de gestão, foi feito um
verdadeiro raspa das contas do município.

Texto produzido pela Assessoria da PMSF

Salomão Barbosa, atual prefeito
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Começa o julgamento do empresário Lucas
Porto

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CAPA - pág.: 01. Qui, 1 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Promotor de Justiça que atua na acusação informou
que Lucas Porto poderá pegar penas máximas, que
totalizam 42 anos

Teve início nessa quarta-feira (30) o julgamento do
empresário Lucas Leite Porto, denunciado pelo
homicídio da publicitária Mariana Menezes de Araújo
Costa Pinto, de 33 anos, crime ocorrido no dia 13 de
novembro de 2016. A sessão acontece no 4º Tribunal
do Júri de São Luís, no Fórum Desembargador
Sarney Costa, e teve início por volta das 10h45. Logo
cedo, por volta de 7h30, houve uma manifestação
organizada pela família da vítima; e, entrevista coletiva
concedida à imprensa pelo titular da 4ª Vara, o juiz
José Ribamar Goulart Heluy Júnior; pela diretora do
Fórum, Andréa Lago; e pelo promotor de Justiça
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que atua na
acusação. PÁG.5
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Após dois adiamentos, tem início o
julgamento do empresário Lucas Porto
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Antes do júri, familiares e amigos de Mariana Costa
realizaram uma manifestação em frente ao Fórum
Desembargador Sarney Costa

Em coletiva, promotor de Justiça que atua na
acusação informou que Lucas Porto poderá pegar
penas máximas, que totalizam 42 anos

Teve início nessa quarta-feira (30), o julgamento do
empresário Lucas Leite Porto, denunciado pelo
homicídio da publicitária Mariana Menezes de Araújo
Costa Pinto, de 33 anos, crime ocorrido no dia 13 de
novembro de 2016, e desde então o réu está preso na
UPR - São Luís IV, do Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, em São Luís. A sessão acontece no 4º
Tr ibunal  do Júr i  de  São Luís ,  no  Fórum
Desembargador Sarney Costa, bairro do Calhau, na
capital maranhense, e teve início por volta das 10h45.
Logo cedo, por volta de 7h30, houveuma manifestação
organizada pela família da vítima, em frente ao
Desembargador Sarney Costa; e, entrevista coletiva
concedida à imprensa pelo titular da 4ª Vara, o juiz
José Ribamar Goulart Heluy Júnior;pela diretora do
Fórum, Andréa Lago; e pelo promotor de Justiça
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que atua na
acusação.

Entre 7h30 e 8h, familiares e amigos de Mariana Costa
realizaram um ato público nas escadarias do Fórum.
Nele, cruzes com nomes de outras mulheres
assassinadas foram estendidas nos degraus da
escada. Houve o clamor por justiça, além de orações.
Durante a manifestação, Carolina Costa, irmã de
Mariana, falou para a imprensa sobre as expectativas
no resultado do julgamento de Lucas Porto.

"A expectativa é que hoje (ontem), de fato, o júri
aconteça. O juiz Heluy nomeou uma banca da
Defensoria Pública para caso houvesse a situação de
abandono do plenário, ela atuar na defesa do réu,
fazendo com que não exista nada que possa impedir o
início da sessão nesta data", informou Carol Costa, em
alusão ao adiamento do julgamento, no dia 24 de maio
de 2021, pois apenas um dos setes advogados e
Lucas Porto tinha comparecido ao Fórum, e este
abandonou o plenário.

Carol Costa também falou sobre a conclusão do
julgamento, que deve ocorrer ainda nesta semana.
"Foi uma espera muito longa de quatro anos e sete

meses, para este momento chegasse. Eu acredito que
finalmente a sentença será decretada. Não podemos
mais como sociedade permit i r  que mulheres
continuem morrendo. A luta da nossa família até aqui
é pelo amor que temos por Mariana", destacou Carol.

Em uma sala reservada, o juiz titular da 4ª Vara do
Tribunal do Júri, José Ribamar; a diretora do Fórum,
Andréa Lago; e o promotor de Justiça Marco Aurélio,
responderam questionamentos feitos por jornalistas.
Andréa Lago citou os cuidados na prevenção do
contágio pelo novo coronavírus.

"Estamos no controle de acesso ao auditório Madalena
Serejo, local do julgamento. A prioridade à entrada ao
auditório é para testemunhas processuais, jurados,
promotores de Just iça, advogados do réu e
assistentes de acusação, além de familiares da vítima
e do acusado, servidores da unidade judiciária, além
do processo de apoio", destacou Lago, ao afirmar que
o Madalena Serejo passou por sanitização.

As cadeiras dos jurados estão afastadas para manter
o distanciamento mínimo de 1,5 metro; foram feitas
marcações nas poltronas destinadas ao público para
garantir o afastamento social; e disponibilizado álcool
em gel 70º para uso de todos os presentes. O uso
permanente de máscaras é obrigatório para todos.

SEM NOVO PEDIDO DE ADIAMENTO DO JÚRI O
juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior garantiu que
não houve novo pedido de adiamento do júri, desde o
cancelamento do julgamento no mês passado, até o
início da manhã de ontem. O juiz também informou
sobre a logística nos dias de julgamento.

"Com toda certeza, o júri não será concluído hoje
(ontem). Os jurados permanecerão reclusos até que o
julgamento seja finalizado", destacou Heluy.

LUCAS PORTO PODERÁ SER SENTENCIADO COM
PENAS MÁXIMAS Durante entrevista coletiva, o
promotor de Justiça Marco Aurélio declarou que o
réu poderá ter condenação máxima.

As qualificações do assassinato de Mariana são:
feminicídio, asfixia, impossibilidade de defesa, e
ocultação de provas. Sobre as penas, homicídio
qualificado tem 12 a 30 anos de cárcere, e, por
estupro de 6 a 12 anos.
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A soma das penas máximas seria de 42 anos de
reclusão para Lucas Porto.

MULTA DE 100 SALÁRIOS MÍNIMOS No dia 24 do
mês passado, na defesa de Lucas Porto haviam sete
advogados.

Seis deles não compareceram ao Fórum Sarney
Costa, se apresentando ao júri apenas o advogado
Ricardo Ponzetto, que, no início da tarde, quando juiz
faria o sorteio dos jurados, abandonou o plenário.

Devido a isso, de acordo com o Fórum Sarney Costa,
Heluy comunicou na época à Ordem dos Advogados
do Brasil, seccional Maranhão, OABMA, e OAB-SP,
que o advogado Ricardo Ponzetto abandonou a
defesa, e também teria aplicado multa no valor de 100
salários mínimos para ressarcimento ao erário.

Ontem, o juiz Heluy informou que a multa foi aplicada
e está mantida. "Os advogados de defesa do réu
pediram a recuperação, mas foi negada, e eu não sei
se eles entraram com alguma medida no Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJ-MA)", destacou Heluy.

O juiz disse também que a defesa de Lucas Porto
continua com os mesmos advogados do período de
maio deste ano, quando o julgamento ocorreria.

Os advogados de defesa do réu são: Vanessa Lindoso
Pacheco, Valdênia Soares, Caio Fernando Mattos de
Souza, Carlos Armando Alves Serejo, Ricardo
Ponzetto, Felipe Santos de Souza e Arthur Henrique
Dutra de Lima e Almeida.

A acusação está com os promotores de Justiça Marco
Aurélio Ramos Fonseca e André Charles Alcântara.
Já os advogados assistentes de acusação são: João
Batista Ericeira, João Batista Ericeira Filho, José Berilo
de Freitas Leite Filho, Marconi Torres Ferreira, Raissa
Campagnard de Oliveira, Mateus de Sousa Lopes,
Patrícia Pestana Moura, Mauro Henrique Ferreira
Gonçalves Silva e Gustavo Adriano Sarney.

Até o fim do julgamento, devem ser ouvidas dez
testemunhas arroladas pela acusação e dez pela
defesa, além de seis assistentes técnicos de perícia
contratados pela defesa. Três oficiais de justiça
trabalham durante a sessão.

JÚRI FOI INICIADO COM MANIFESTAÇÃO DA
DEFESA Logo após a sessão começar, o advogado
Aldenor Rebouças fez alguns pedidos, que foram
analisados pelo juiz, e indeferidos pelo magistrado.

Heluy ainda ouviu o parecer dos promotores de
Justiça, em relação aos pedidos de Aldenor Rebouças.

O juiz informou também que o advogado não está
habilitado neste processo na 4° Vara do Júri. Porém, o
acusado Lucas Porto foi ouvido no plenário pelo juiz e
deu outorga para que o advogado Aldenor Rebouças
seja um dos advogados a representa-lo neste júri.

Alguns pedidos que o advogado se referiu, aguardam
deliberações do TJ-MA (em grau de recurso), outros já
foram decididos pelo juiz anteriormente.

Durante a sua fala, Aldenor Rebouças citou que a
multa de 100 salários mínimos é arbitrária. Aldenor
chegou a mencionar também que o juiz seria suspeito
de conduzir o júri, mas Heluy afirmou que não tem
parentesco e nem vínculo de amizade com qualquer
dos familiares do acusado e da vítima, nem com a
vítima ou o acusado, sendo, portanto, apto a conduzir
com imparcialidade o julgamento.

No final da manhã de ontem, o juiz sorteou os jurados
que vão compor o Conselho de Sentença. As
testemunhas foram recolhidas para a sala de
testemunhas. Por volta de 12h50, o juiz suspendeu a
sessão para o almoço, por 30 minutos, e a retomaria
por volta das 13h36.

SESSÃO DO JÚRI TERÁ 23 TESTEMUNHAS Durante
o julgamento do empresário Lucas Porto, um total de
23 testemunhas estão previstas para serem ouvidas,
seisforam arroladas pelo Ministério Público, oito pela
defesa, três arroladas tanto pela defesa quanto pelo
MP. As sessões contarão ainda com a presença de
seis assistentes técnicos e sete jurados, formados por
servidores públicos de várias áreas.

No período da tarde, antes de ser iniciado o
depoimento das testemunhas, um dos advogados de
defesa de Lucas Porto, Arildo de Paula, solicitou ao
juiz que a família e amigos da vítima retirassem as
camisas com a foto de Mariana Costa e evitassem
qualquer tipo de manifesto em relação ao caso, por
entender que poderia ter alguma influência sobre os
jurados.

Diante do exposto, o Ministério Público alegou não
haver problema em relação à utilização das camisas,
já que isso não poderia interferir em nada no
julgamento. O juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior
não aceitou a manifestação da defesa do empresário e
deu prosseguimento ao júri.

Na tarde de ontem, foram ouvidas somente três
testemunhas, duas de acusação e uma de defesa. A
primeira testemunha a depor, arrolada pelo Ministério
Público, foi o médico psiquiatra perito Hamilton
Raposo de Miranda Filho, do Núcleo de Psiquiatria
Forense do Hospital Nina Rodrigues, que realizou os
laudos do exame de sanidade mental em Lucas Porto.
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O depoimento da primeira testemunha foi a portas
fechadas, por se tratar de uma parte do processo que
está em segredo de Justiça.

A segunda testemunha a ser ouvida foi um médico
legista. Já a terceira e última foi o médico cardiologista
que atendeu a vítima num hospital particular de São
Luís, no dia do crime, para onde Mariana foi levada
após ser socorrida. O depoimento do cardiologista
entrou pela noite e não havia terminado até o
fechamento desta matéria, por volta das 19h30.

CRONOLOGIA DO CASO MARIANA

13 de novembro de 2016: A publicitária Mariana Costa,
de 33 anos, foi encontrada morta no seu apartamento,
no nono andar de um condomínio na Avenida Rei de
França, no bairro Turu, em São Luís. Ela era filha do
ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha-neta do
ex-presidente da República, José Sarney.

O laudo médico do Instituto Médico Legal (IML)
confirmou que ela foi morta por asfixia. Segundo a
Polícia Civil, a vítima também foi estrangulada e
sufocada com a ajuda de um travesseiro.

14 de novembro de 2016: Imagens de câmeras de
segurança do prédio onde Mariana morava, obtidas
pela Polícia Civil do Maranhão, constataram que o
então cunhado da vítima, Lucas Porto, esteve por
duas vezes no condomínio no dia em que em Mariana
foi morta. À polícia, a família da publicitária também
confirmou a presença do suspeito no local.

O empresário tem a prisão preventiva decretada,
sendo apontado como principal suspeito do crime. Ele
foi ouvido pela Superintendência de Homicídios e
Proteção à Pessoa (SHPP) e em seguida, foi
encaminhado para o Centro de Triagem do Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís.

Sob forte comoção, o corpo de Mariana Costa foi
sepultado no cemitério Parque da Saudade, no bairro
Vinhais, em São Luís.

16 de novembro de 2016: Em depoimento à Polícia
Civil, Lucas Porto confessou que matou Mariana
Costa.

A motivação seria uma atração que ele tinha pela
vítima.

Segundo a Polícia Civil, exames realizados na vítima,
confirmaram que houve conjunção carnal e Mariana foi
violentada sexualmente antes de ser morta. Na época,
o assassino confesso havia negado a conjunção
carnal em depoimento à polícia.

Dando continuidade nas investigações, a Polícia Civil
começou a ouvir familiares e vizinhos de Mariana
Costa, para tentar entender como Mariana foi morta.
Segundo a polícia, Lucas Porto teria tentado destruir
provas que o ligassem a cena do crime, como ligações
do celular e as roupas usadas no dia.

17 de novembro de 2016: As roupas usadas por Lucas
Porto, no dia do homicídio da publicitária, foram
entregues à polícia pelos próprios familiares do
assassino-confesso. As roupas foram usadas para
reforçar a autoria do suspeito no crime.

1 de dezembro de 2016: A 4ª Vara do Tribunal do
Júri de São Luís, recebeu a denúncia feita pelo
Ministério Público do Maranhão (MP-MA) contra
Lucas Porto, pelos crimes de estupro e homicídio
qualificado.

A denúncia de homicídio teve quatro qualificadoras:
morte por asfixia, causada por recurso que dificultou
ou impossibilitou a defesa da vítima, praticado por
ocultar outro crime (estupro) e feminicídio.

5 de dezembro de 2016: Cinco dias após receber a
denúncia, a Justiça do Maranhão negou a decretação
de sigilo no processo que investigava a morte da
publicitária Mariana Costa. O pedido havia sido feito
pela defesa de Lucas Porto.

16 de março de 2017: Primeira audiência do caso é
realizada no Fórum Desembargador Sarney Costa, em
São Luís. Ao todo, 16 testemunhas indicadas pela
defesa e acusação, foram ouvidas. Dentre eles, o
delegado Lúcio Rogério, da SHPP, responsável pela
prisão de Lucas Porto horas após o crime.

17 de março de 2017: Durante a audiência realizada
no dia anterior, a defesa de Lucas Porto alegou que o
assassino confesso sofre de problemas mentais. A
hipótese foi descartada pela irmã de Mariana e
exesposa do suspeito.

31 de março de 2017: A Justiça negou o pedido de
habeas-corpus da defesa de Lucas Porto, preso desde
novembro de 2016, em São Luís. O pedido foi feito
após a defesa ter afirmado que o acusado sofria de
problemas mentais.

19 de maio de 2017: A segunda audiência de instrução
do caso que investiga a morte da publicitária é
realizada em São Luís.

O processo chegou a ser suspenso para que uma
perícia médica de avaliação mental do assassino
confesso do crime, Lucas Porto, fosse realizada.

18 a 31 de agosto de 2017: Lucas Porto passa por
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uma avaliação médica de sanidade mental no Hospital
Nina Rodrigues, em São Luís. O pedido foi feito pela
defesa do acusado. Em 31 de agosto, ele realizou um
nova avaliação médica.

5 de outubro de 2017: O empresário Lucas Porto
passa por nova avaliação de sanidade mental no
Hospital Nina Rodrigues, em São Luís. Esta é a
terceira vez que o acusado é submetido ao
procedimento.

22 de dezembro de 2017: Justiça nega pedido de
prisão domiciliar de Lucas Porto. O pedido foi feito
pela defesa e negado pelo presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJ-MA), o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos.

16 de maio de 2018: Laudo de insanidade mental feito
e m  L u c a s  P o r t o  c o m p r o v o u  q u e  e l e  f o i
"completamente responsável pelos atos que praticou
(estupro e homicídio)".

25 de outubro de 2018: O juiz da 4ª Vara do Tribunal
do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Jr., decide pelo
júri popular de Lucas Porto. A data poderá ser
determinada após esgotados todos os recursos da
defesa. A defesa recorreu da decisão.

13 de novembro de 2018: Data da morte de Mariana
Costa virou símbolo de luta contra a violência com a
criação do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no
Maranhão.

Um projeto foi criado para ajudar as famílias de
mulheres que foram mortas ou que sofrem com a
violência.

24 de novembro de 2020: O juiz José Ribamar Goulart
Heluy, da 4ª Vara do Tribunal do Júri, aceitou um
pedido da defesa e decretou segredo de justiça no
caso. O juiz considerou que os documentos de outro
processo, sobre incidente de insanidade mental de
Lucas Porto, contém informações pessoais dos
familiares dele.

15 de dezembro de 2020: Quase quatro anos após a
morte de Mariana Costa, o julgamento do caso é
marcado para o dia 24 de fevereiro de 2021.

22 de fevereiro de 2021: A Justiça adiou a realização
do julgamento do caso. Segundo Mauro Ferreira,
advogado de defesa da família de Mariana, a defesa
de Lucas Porto pediu à justiça a realização de uma
perícia e por não conseguir ser concluída a tempo, o
julgamento precisou ser adiado.

24 de maio de 2021: O julgamento de Lucas Porto
voltou a ser adiado. Isso porque dos setes advogados

do empresário apenas um compareceu ao Fórum, e
este abandonou o plenário. A nova sessão do júri ficou
agendada para o dia 30 de junho deste ano. (Com
informações do G1MA)
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Memórias Idílicas em exposição - GIRO
ECONOMICO
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AQUIRES AGUIR

Foi aberta nesta quarta-feira (30), na Galeria de Arte
Silvânia Tamer, no São Luís Shopping, a exposição
"Memórias Idílicas", que reúne 23 telas da artista
plástica uruguaia Susana Blaser, cujo trabalho retrata
com cores sóbrias e leveza as suas obras. A
artistanasceu em 1934, em Montevidéu (Uruguai),
onde iniciou seus estudos de desenho e pintura no
ateliê "El Molino", com o pintor Carlos Ferro. Em 1970,
continuou seus estudos com Haude Gobbi e em 1974
ingressou no ateliê de Pepe Montes - discípulo direto
do ateliê Torres Garcia. De lá pra cá, Blaser, como
assina suas obras, construiu uma longa e fecunda
trajetória no mundo das artes plásticas. A importância
de sua obra pictórica pode ser avaliada, também, pela
presença de mui tos de seus quadros entre
colecionadores do Brasil, Argentina, Holanda, Itália,
Suíça, Alemanha e Uruguai.

Para a marchande Silvânia Tamer, que organiza a
mostra, Susana Blaser traz consigo um estilo
impressionista e os seus pincéis, com traços rápidos,
desenham obras inspiradas em Monet, Manet,
Gauguin e Van Gogh.

Estágio Foi prorrogado até o dia 12 de julho o prazo
para quem quiser se inscrever no Programa de
Estágio 2021 da Vale, que conta com cerca de 900
vagas em diversas cidades dos estados do Maranhão,
Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,
Pará e Rio de Janeiro. Para o Maranhão estão sendo
reservadas 95 vagas, para os municípios de São Luís,
Açailândia e Santa Inês, onde a mineradora opera.
Podem se candidatar pessoas que estejam cursando o
Ensino Superior e as inscrições devem ser feitas pelo
site.

Itapemirim A partir desta quinta-feira (1º), a mais nova
companhia aérea brasileira, Itapemirim Transportes
Aéreos, começa a operar seus voos regulares
comerciais em todo o Brasil. Neste primeiro momento,
todos os voos da companhia serão da capital federal,
Brasília, para os aeroportos de Guarulhos (São Paulo),
Galeão (Rio de Janeiro) e Confins (Belo Horizonte).
Para o Maranhão, deve começar a voar, em setembro
deste ano, para São Luís, e para a cidade de
Imperatriz, no mês de abril do próximo ano.

Uma obra da Transnordestinaem Codó vai impedir à

livre circulação de pessoas sobre a ponte sobre o
Codozinho, na área do bairro São Francisco. A
implantação da linha ferroviária naquele local será
denunciada na próxima semana ao Ministério
Público pelo deputado estadual César Pires.

Com presidente do Sindbebidas, Jorge Fortes, em sua
posse, o presidente da Fiema, Edilson Baldez; os
diretores da Federação Celso Gonçalo e Ana Rute
Mendonça; o superintendente do Sesi, Diogo Lima, o
superintendente da Fiema, Cesar Miranda; e o gestor
de Associativismo da Fiema, José Aboud, e a
coordenadora técnica executiva da Fiema, Roberta
Tanus

Eleição A jornalista Aline Louise, que é gerente de
Relações Instituições da Eneva Energia, é a nova
presidente do Conselho Gestor do Programa de
Desenvolvimento do Fornecedor (PDF). Ela foi eleita
por unanimidade na última reunião do colegiado na
última sexta-feira (25), devendo seu mandato se
estender até junho de 2022. Para ela, a missão é
desafiadora.

"Agradeço o apoio de todos e espero dar continuidade
ao trabalho feito até aqui", ressaltou a executiva
depois de ser empossada.

Cursos do Senac Tem início nesta quinta-feira (1º), na
cidade de Tuntem, os cursos de Cabeleireiro,
Manicure e Pedicure, Maquiador e Depilador,
oferecido pela Carreta-Escola do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac), órgão vinculado ao
Sistema Federação do Comércio (Fecomércio). Todos
os cursos são gratuitos e têm como objetivo formar
novos profissionais e capacitar quem já está no
mercado de trabalho a fim de poderem desempenhar
melhor as suas atividades.
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Prefeito de Passagem Franca é acionado por
direcionamento de licitações
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Foi ajuizada, no último dia 23, Ação Civil Pública por
ato de improbidade administrativa  contra o
Município de Passagem Franca, o prefeito Marlon
Saba de Torres, além de servidores públicos e
empresários, devido a irregularidades em processos
licitatórios, realizados em 2019, para a contratação de
empresa fornecedora de combustíveis (gasolina, óleo
diesel comum/S10).

Estão sendo acionados também o Posto Guimarães e
suas proprietárias Rosangela Maria Cardoso
Guimarães e Camila Cardoso Guimarães; o
empresário Raimundo José Farias e a pessoa jurídica
que leva o seu nome; o pregoeiro Ronny Santos Lima;
e o presidente da Comissão Permanente de Licitação,
Rualyson da Silva Barbalho.

Os pregões presenciais 03 e 05/2019 que motivaram a
ação tiveram valor estimado, respectivamente, de R$
696.540,00 e R$ 717.504,00. A Ação Civil foi assinada
pelo promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

De acordo com a análise da Assessoria Técnica do
Ministério Público do Maranhão ,  entre as
irregularidades encontradas nas licitações, destacam-
se, especialmente, que o Município de Passagem
Franca não justificou os critérios utilizados para a
mensuração dos litros de combustível que seriam
necessários adquirir, a existência de cláusulas
restritivas no edital para participação das empresas,
ausência de ampla publ ic idade do certame,
i r regular idade na pesquisa de preços.

Além disso, não consta no processo comprovante de
publicação do aviso do edital na internet e não foi
des ignado representante  da  admin is t ração
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato celebrado.

Para o Ministério Público, as irregularidades indicam
direcionamento da licitação, a fim de beneficiar as
vencedoras dos certames - Posto Guimarães Ltda e
Raimundo José Farias - EPP, com nítida afronta aos
princípios que regem a Administração Pública.

Durante o procedimento investigatório, o Ministério
Público solicitou que as empresas vencedoras do
certame apresentassem notas fiscais, bem como a
relação dos veículos e o controle de abastecimento.
"No entanto, ficou evidenciado que as empresas não

tinham os dados de abastecimento, recibos, o que
demonstra que a administração municipal não se
preocupou em fiscalizar o cumprimento dos contratos,
tampouco em comprovar a efetiva utilização do serviço
de abastecimento", conclui o promotor de justiça.

O Ministério Público requereu na Justiça a aplicação
de penalidades previstas na Lei nº 8.429/92, entre as
quais ressarcimento integral do dano, consistente do
valor firmado no contrato com as empresas; perda da
função pública, caso estejam exercendo alguma ao
tempo da sentença; suspensão dos direitos políticos
de cinco a oito anos; pagamento de multa civil de até
duas vezes o valor do contrato; proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou
incent ivos f isca is  ou cred i t íc ios ,  d i re ta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

Quanto às pessoas jurídicas envolvidas foi solicitado,
ainda, que sejam aplicadas, entre outras, as penas de:
perda dos bens, direitos ou valores recebidos em
decorrência do contrato firmado com o Poder
Municipal; proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicas e de instituições financeiras
públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo
mínimo de um e máximo de cinco anos.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/prefeito-

de-passagem-franca-e-acionado-por-direcionamento-de-

licitacoes/
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Julgamento do acusado Luas Porto
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - FALA MARANHÃO. Qui, 1 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-08.12.28-08.18.59-1625139543.mp4
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Julgamento do réu Lucas Porto - parte 5
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.51.18-07.53.22-1625138708.mp4
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Membro de quadrilha que assaltou joalheria
é preso

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.48.12-07.49.16-1625138553.mp4
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Julgamento do réu Lucas Porto - parte 4
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.41.07-07.43.25-1625138063.mp4
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Vigilante é preso por ameaçar colega
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.34.19-07.38.03-1625137980.mp4

6

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.34.19-07.38.03-1625137980.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.34.19-07.38.03-1625137980.mp4


Assalto malsucedido em Bacabal
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.19.09-07.25.28-1625137912.mp4
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Julgamento do réu Lucas Porto - parte 3
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.06.42-07.09.31-1625137753.mp4

8

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.06.42-07.09.31-1625137753.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.06.42-07.09.31-1625137753.mp4


Julgamento do réu Lucas Porto - parte 2
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.00.43-07.03.26-1625137669.mp4
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Julgamento do réu Lucas Porto - parte 1
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/01/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-06.57.04-07.00.43-1625137639.mp4
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Câmara aprova PL do deputado Marreca que
aumenta pena para crimes sexuais contra

crianças e adolescentes
 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado (CSPCCO) aprovou, nesta quarta-
feira (30), o Projeto de Lei 4.550/2020, de autoria do
deputado federal Marreca Filho (Patriota-MA), que
aumenta as penas do crime de violência sexual contra
crianças e adolescentes.

"Apresentei esse projeto diante da trágica realidade
retratada pela mídia sobre a via cruxis de uma criança
de dez anos, que vinha sendo estuprada desde os seis
e viu-se grávida. Não bastasse, ela ainda foi vítima de
diversas violações de suas garantias constitucionais
no exercíc io do dire i to de ver ta l  gestação
interrompida" ,  destacou Marreca Fi lho.

O projeto altera o Código Penal estabelecendo o
aumento das penas mínimas nesses crimes. A pena
mínima para a prática de conjunção carnal e ato
libidinoso com menores de 14 anos passa de 8 anos
para 10 anos. Se a conduta resulta lesão corporal de
natureza grave, a pena passa de 10 anos a 20 anos
para 12 anos a 20 anos de reclusão. E se a conduta
resulta em morte, a pena mínima passa de 12 anos
para 14 anos, podendo chegar a pena máxima de até
30 anos de reclusão.

Site: https://blogdominard.com.br/2021/07/camara-

aprova-pl-do-deputado-marreca-que-aumenta-pena-para-

crimes-sexuais-contra-criancas-e-adolescentes/
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MPMA entrega premiação de concurso a
estudantes de escolas da rede pública

 

O DEBATE / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 06. Qui, 1 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional dos Direitos
Humanos (CAOp-DH), realizou, na manhã desta
quarta-feira, 30, a entrega da premiação da edição
2021 do concurso de poesia da campanha "Quem
escolhe o seu caminho? Você ou as drogas". A
premiação contou com a parceria da Secretaria de
Estado da Educação, da Academia Maranhense de
Letras, do Fórum Estadual de Política sobre Drogas e
da Agência Adventista de Desenvolvimento e
Recursos Assistenciais. A solenidade teve a presença
do procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau.

Foram premiados três alunos das escolas Centro
Educa Mais João Francisco Lisboa (Cejol), de São
Luís; Centro de Ensino Benedito Leite - Escola
Modelo, de São Luís; e Centro de Ensino Professor
José França de Sousa, do município de Raposa. Os
alunos vencedores do concurso de poesia deste ano
receberão um notebook e um kit de revistas
educativas sobre o tema do projeto e livros de autores
maranhenses.

O professor José de Arimatéia, que na ocasião
representou o secretário de Estado da Educação,
Felipe Camarão, destacou a importância da iniciativa
do Ministério Público. "Em nome da Secretaria de
Educação, nós só temos a agradecer a esse trabalho
desenvolvido pelo Ministério Público do Maranhão,
ao nosso procurador-geral de justiça, Dr. Eduardo
Nicolau, que sempre tem também apoiado essa
parceria, e ao trabalho nas escolas", destacou.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, falou
do poder destrutivo das drogas e da importância de
enfrentar esse grave problema de saúde pública.
"Precisamos combater esse problema, porque a droga
só chega para destruir, não traz nada de bom. Esses
estudantes que estão aqui hoje estão de parabéns por
participar dessas ações, realizadas por essa teia de
pessoas que buscam melhorar a saúde mental da
nossa população", ressaltou.

PREMIAÇÃO

Antes da entrega da premiação, foi entregue
certificado de palestrante ao coordenador do Centro
de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas do
Estado do Maranhão, Marcelo Soares Costa, que
ministrou palestra virtual no dia 21 de junho, na

programação da Semana de Prevenção às Drogas,
promovida de forma virtual pelo CAOp-DH.

Pelo Centro Educa Mais João Francisco Lisboa -
CEJOL, em São Luís, foram premiados os estudantes
Ygo Duarte e Duarte (1º lugar); Safira Moura Máximo
(2º lugar); Sabyna Maria de Albuquerque Soares
Barroso (3º lugar). Do Centro de Ensino Benedito Leite
- Escola Modelo, foram premiados os estudantes
Eduardo Campos Ferreira (1º lugar); Leandra Vitória P.
Silva (2º lugar); e Marcela Braga Lucas da Silva (3º
lugar). Já pelo Centro de Ensino Professor José
França de Sousa, do Município de Raposa, receberam
a premiação os estudantes Raquel Marissa Freitas
Santos (1º lugar); Pamella Raquel Silva Dias (2º lugar);
e Alana Thainá de Oliveira da Silva (3º lugar).

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

01-07-2021/
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Deputado quer saber real percentual de
vacinados

 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Qui, 1 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Na tribuna da Assembleia Legislativa, durante sessão
remota nesta quarta-feira (30), o deputado estadual
Yglésio Moyses (PROS) destacou a necessidade de
uma pesquisa de campo para saber o verdadeiro
percentual de vacinação na capital São Luís.

"Eu sugiro tanto ao governo do Estado quando à
Prefeitura de São Luís que se conduza uma grande
pesquisa de opinião, uma pesquisa de campo, pra
saber, de fato, quantos por cento da população se
vacinou e quem não se vacinou, quais foram os
motivos. Nós precisamos ter um diagnóstico disso!",
afirmou o parlamentar.

Yglésio destacou que tem sido vendida a ideia de que
grande parte da população ludovicense está vacinada.
No entanto, segundo ele, muitas pessoas do interior e
até de outros estados podem ter sido vacinadas no
Maranhão, especialmente em São Luís, e acabam
entrando na estatística local.

"Nós tivemos a notícia, na sexta-feira, que mostra que
só de Teresina, 10 mil pessoas se vacinaram aqui no
Maranhão, quando a gente pega 700 mil pessoas
vacinadas com a primeira dose aqui em São Luís, eu
tenho certeza absoluta (de) que mais de 10% dessas
doses foram pessoas do interior que vieram pra cá",
destacou.

O parlamentar teme que, com essa informação sendo
veiculada nos meios de comunicação, a população
poderá deixar de tomar os cuidados contra a covid-19,
ficando ainda mais exposta. Se a gente começar a
vender isso como verdade, estaremos incorrendo a
uma falsa verdade que vai nos fazer baixar a guarda
para a doença. Nós temos que ter um dado objetivo e
dado objetivo só se com segue com pesquisa",
afirmou.

"A gente não pode passar a falsa impressão de que a
nossa população, 80% adulta, está vacinada."

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.408.orig.pdf
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